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CARE PROPERTY INVEST NV/SA 
Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap in de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met 

zetel te 2900 Schoten (België), Horstebaan 3, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0456.378.070, 
LEI 54930096UUTCOUCQDU64 

(de "Emittent") 
 

OPROEPING VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS 
 
De raad van bestuur van de Emittent heeft het genoegen om de houders van de EUR 32.500.000 2,05 
procent senior niet door zekerheden gewaarborgde sustainability obligaties met vervaldag 8 juli 2031 
in coupures van 100.000 EUR en met ISIN code BE0002804855 uitgegeven door de Emittent (de 
"Obligaties" en de "Obligatiehouders") uit te nodigen de algemene vergadering van Obligatiehouders 
bij te wonen die gehouden wordt op 9 januari 2023 te Horstebaan 3 te 2900 Schoten, België (de 
"Vergadering") om over de resolutie beschreven in paragraaf 2 hieronder te beraadslagen en te 
beslissen.  De Vergadering zal beginnen om 10:00 (Brusselse tijd).  
 
In deze kennisgeving hebben, behoudens tegengestelde indicatie, de termen gebruikt in de bepalingen 
en voorwaarden van de Obligaties (de "Voorwaarden") dezelfde betekenis en interpretatie.  
 
1. Agenda 
 

De Emittent verzoekt de Obligatiehouders de verzaking van de toepassing van paragraaf (e) in 
Voorwaarde 5.11 (Algemene en financiële verbintenissen) in de Voorwaarden van de Obligaties 
voor de periode vanaf de Uitgiftedatum tot 29 juni 2023 (de "Verzaking"). 
 

2. Voorgesteld besluit 
 
De Obligatiehouders stemmen hierbij in en gaan akkoord met de verzaking aan de toepassing 
van paragraaf (e) in Voorwaarde 5.11 (Algemene en financiële verbintenissen) in de 
Voorwaarden van de Obligaties voor de periode vanaf de Uitgiftedatum tot 29 juni 2023. 

  
3. Inwerkingtreding van de wijzigingen 
 

De Verzaking beschreven in paragraaf 2 hierboven zal van kracht worden na afloop van de 
Vergadering indien goedgekeurd tijdens de Vergadering. De Verzaking zal goedgekeurd 
worden indien zij goedgekeurd wordt door Obligatiehouders die meer dan 75 procent 
vertegenwoordigen van de Obligaties die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, 
en op voorwaarde dan de Obligatiehouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de 
vergadering 50 procent of meer aanhouden van het totaal uitstaand bedrag van de Obligaties.   
 

4. Bijkomende informatie 
 

Bijkomende informatie met betrekking tot de Vergadering en aangelegenheden die daarmee 
verband houden, met inbegrip van de procedures die Obligatiehouders moeten volgen om deel 
te nemen aan de Vergadering, kan bekomen worden bij de Emittent. Om in aanmerking te 
komen om deel te nemen aan de Vergadering moet een Obligatiehouder ten laatste om 17h00 
(Brusselse tijd) op 6 januari 2023 een kennisgeving van vergadering (in de vorm die kan 
verkregen worden bij de Emittent, de "Kennisgeving van Vergadering") bezorgen, samen met 
een stemcertificaat uitgegeven door een erkende rekeninghouder in de betekenis daaraan 
gegeven door artikel 7:166 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door 
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het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank of België dat attesteert dat de Obligaties 
met betrekking waartoe de Kennisgeving van Vergadering is gegeven zullen geblokkeerd 
worden tot afloop van de Vergadering.  
 
Een kopie van de Voorwaarden is beschikbaar voor inspectie door Obligatiehouders tijdens de 
Vergadering en in de kantoren van de Emittent (Horstebaan 3, 2900 Schoten, België) tijdens de 
kantooruren op elke weekdag (zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen uitgezonderd). 
 

 


